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Para entidade, manutenção da taxa de juros se explica
pela incerteza em relação ao futuro da política fiscal
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missão ao Cazaquistão em 2023 
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IV Feira de Talentos 
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Corrida do Sesi em Santa Maria
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

SEMINÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES
Evento consolidado promovido pela FIERGS, por meio do Conselho de Infraestrutura (Coinfra), em parceria com o IEL-RS, o Seminário de Telecomunicações 
terá sua 16ª edição este ano no dia 8 de novembro, das 13h30min às 17h, com transmissão on-line. Estarão em debate  os temas mais estratégicos do 
segmento, reunindo especialistas, discutindo as principais tendências e perspectivas da infraestrutura necessária para a telecomunicação e tratando 
sobre a Revolução Tecnológica do 5G - Benefícios e oportunidades para a indústria: 5G, Metaverso, IoT e Real Digital. Informações: coinfra@fiergs.org.br,  
(51) 3347-8790 ou https://seminario-telecom.eventize.com.br/

MERCADO DOS EUA
A Webinar "Afinal, como vender no mercado dos Estados Unidos?" será realizada em 9 de novembro, às 10h30min, focada no mercado dos Estados 
Unidos, com a participação de especialistas no assunto. Será abordada a temática central dos canais de exportação para esse importante mercado, 
pensando nos desafios que as pequenas e médias empresas brasileiras enfrentam nesse processo. O evento é gratuito e inscrições são realizadas no 
link https://bit.ly/Webinar_EUA. Informações: (51) 3347-8866.

PROTEÇÃO DE DADOS
Privacidade e Proteção de Dados é o tema do seminário presencial que ocorre em 23 de novembro, às 13h30min, na FIERGS, em uma promoção 
do Conselho de Relações do Trabalho da entidade. O evento reunirá especialistas no tema e apresentará os riscos e cuidados que as empresas 
devem ter no tratamento dessas informações, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Informações: 0800 0518555 (opção 3) ou 
eventos.contrab@fiergs.org.br.

AGENDA

Economia
CNI apresenta plano de retomada 
da indústria aos candidatos

inovação E tEcnologia
SENAI anuncia R$ 8 milhões para cluster de 
inovação de testagem de hidrogênio

A decisão do Banco Central, de segurar a taxa de juros em 13,75% 
ao ano na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-
-feira, é uma medida cautelosa na tentativa de manter as expectativas de 
inflação no Brasil, que apresentaram recuos nos últimos meses, somadas 
a indefinições com relação ao futuro. Segundo a Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), isso demonstra que o longo ciclo 
de aperto monetário passou a fazer efeito no País. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Maria 
Pires Weber, recebeu em audiência no gabinete, em Brasília, o presidente 
da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. A ministra é ex-presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral e ex-ministra do Tribunal Superior do Trabalho. O encontro 
ocorreu na terça-feira.

Uma missão prospectiva gaúcha estará no Cazaquistão entre 7 e 14 de 
abril de 2023 para manter contatos com o governo e as principais entidades 
empresariais daquele país. Detalhes da viagem e da pauta foram acertados, 
em Brasília, em um encontro do presidente da FIERGS, Gilberto Porcello 
Petry, com o embaixador Bolat Nussupov. Com população acima dos 19 
milhões, o Cazaquistão exporta principalmente combustíveis minerais 
(mais de 58% da pauta), ferro e aço e minérios e cinzas, e o embaixador 
entende existirem também muitas oportunidades para algumas empresas 
de setores como alimentos e bebidas e cutelaria, entre outros. No jantar, 
realizado na segunda-feira, Nussupov informou ainda ao presidente Gil-
berto Petry que o país deseja nomear um cônsul honorário do Cazaquistão 
no Rio Grande do Sul.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) recebeu o 
Prêmio Ser Educação do Grupo Sinos, de Novo Hamburgo. O projeto, uma 
parceria entre a instituição e a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, 
alcançou 450 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino.   Seis capacitações 
foram oferecidas aos estudantes no Instituto Senai de Tecnologia em 
Calçado e Logística Industrial.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A indústria é um dos setores que mais geram empregos formais no 
Brasil, com postos de trabalho bem remunerados, que possibilitam evo-
lução profissional e salarial. Nos dias 8 a 10 de novembro, representantes  
do setor estarão reunidos na IV Feira de Talentos Contrate-me, evento on-
-line e gratuito , promovido pelo Senai Nacional, para atrair profissionais 
interessados nas oportunidades. São 6 mil vagas abertas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Os dois candidatos ao Governo do Estado no segundo turno eleitoral 
participaram, em momentos individuais, da reunião extraordinária de Dire-
torias da FIERGS e do CIERGS, nesta quarta-feira, dia 26. Com tempos iguais 
de exposição e de debates, Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni receberam, do 

presidente das entidades, Gilberto Porcello Petry, o documento da Casa 
sobre a necessidade de uma política industrial para o Rio Grande do Sul. 
O candidato Onyx Lorenzoni estava acompanhado do deputado Tenente 
Coronel Zucco, e do presidente do Grupo Havan, Luciano Hang.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEl-RS),  que integra o Sistema FIERGS, em 
parceria com o Sesi-RS e Senai-RS, lançou , durante a Mercopar ,o programa 
IEL LAB, que tem como objetivo conectar startups e indústrias através da 
aceleração de projetos inovadores, da educação para novos modelos de 
negócios e da inserção no ecossistema de inovação.  

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) promove em 20 de novembro a 
Corrida do Sesi em Santa Maria. O objetivo do evento, que terá as distâncias 
de 3km para corrida e caminhada e 6km corrida, é promover a prática de 
atividades físicas e incentivar a solidariedade, por meio da arrecadação 
de alimentos. A inscrição será em doação de alimentos, compondo uma 
sacola no valor de R$ 30 diretamente para a rede de Banco de Alimentos 
do Rio Grande do Sul, integrante da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais 
da FIERGS. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A chamada de Transformação Industrial apoiará projetos de até R$ 450 mil, para as empresas que de-
sejam desenvolver soluções inovadoras. São mais de 20 linhas temáticas: Agritech, Alimentos e Bebidas, 
Automação, Bioeconomia, Biotecnologia, Cadeia de Suprimentos, Cidades Inteligentes, Design de Produto, 
Economia Circular, Edutech, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gamificação, Indústria 4.0, Internet 
das Coisas (IOT), Logística, Materiais Avançados, Mecatrônica, Meio Ambiente, Nanotecnologia, Química, 
Polímeros, Sustentabilidade, Soluções Digitais. Podem participar indústrias - grandes, médias, pequenas, 
micros - contribuintes de Sesi e Senai, com CNPJ registrado no Rio Grande do Sul e startups tecnológicas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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